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LONDERZEELcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brussel, februari 2022 

 

Zending 2022/02 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4-5  : Algemene Vergadering 04 april 2022 

blz.  6-7  : Voordracht Hendrik Vos 22 april 2022 

blz.  8  : Livesessie Beleggingsclub 02 mei 2022 

blz.  9-11  : Daguitstap Brugge 17 mei 2022 

blz.  12-14  : Wandelmidweek Oostduinkerke 19 – 23 september 2022 

 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  15-18  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  19-20  : Ledennieuws 

 

 

      

      

     

      

De volgende zending kan je verwachten einde mei 2022 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Woord van de voorzitter 
 

 

Beste leden, 

 

Bij de start van het nieuwe jaar werden heel wat wensen uitgewisseld. Hoopvolle wensen, vooral dat 

corona ons in 2022 niet meer zou verhinderen om ‘het normale leven’ te kunnen hernemen. 

Maar toen kregen we ‘omikron’ met fabuleuze besmettingscijfers. Het was schrikken. 

De experts kregen evenwel gelijk, het zou snel afzwakken. De cijfers gaan de goeie kant uit. Blijven 

hopen en blijven zorgdragen voor onze gezondheid en die van onze familie en vrienden blijft 

belangrijk. 

 

Ons Nieuwjaarsfeest met de Algemene Vergadering op 24 februari heeft het bestuur noodgedwongen 

geschrapt. We zijn evenwel blijven werken om, van zodra de veiligheidsmaatregelingen het toelaten, 

de activiteiten te hernemen. En niets is minder waar. 

 

Onze hobbyclubs zijn ‘open’, sinds februari ook de bowling. En de planning voor 2022 krijgt 

beloftevolle invullingen. 

 

Onze Kring bestaat 60 jaar. Dat willen we vieren.  

De jaarlijkse hoogmis - het banket - op zondag 20 maart wordt een echt jubileumfeest. Je ontving 

reeds de uitnodiging en de inschrijvingen lopen binnen. Het weerzien aan de feesttafel is kortbij. 

 

En er komt meer: de uitgestelde Algemene Vergadering gaat door op maandag 4 april in CC De 

Meent in Alsemberg. Zie de uitnodiging in deze zending. 

Het wordt geen gewone Algemene Vergadering. De nieuwe, aangepaste statuten van onze Kring, 

ontving je reeds in een vorige zending. We ontvingen geen vragen op die zending. 

Zoals de statuten het voorschrijven, organiseren we een Buitengewone Algemene Vergadering, zelfs 

twee. Het waarom wordt duidelijk op 4 april. 

De Gewone Algemene Vergadering wordt heel interessant en belangrijk. Uiteraard wordt het 

jaarverslag 2021 toegelicht, maar ook reeds heel wat voorbereide activiteiten. 

Jouw bestuur krijgt ‘een nieuw kleedje’. 

Voor drie bestuursleden - Chris François, Dominique Van Eycken en Nicole Teughels - wordt 

gevraagd hun mandaat te hernieuwen. 

Voor Jean-Paul Devillé, die reeds maanden actief is als coördinator voor de hobbyclub Beleggingen, 

wordt als nieuw bestuurslid, een mandaat van drie jaar gevraagd. 

Drie bestuursleden hebben de statutaire leeftijd van 75 jaar bereikt en zijn ontslagnemend: Adrien 

Lamair, Bert Demunter en Jonas De Jonge. Zij worden uiteraard vervangen.  

Het wordt geen afscheid, maar een blij weerzien. 

De vernieuwde bestuursploeg stelt je graag de planning 2022 voor. 

 

Dus redenen genoeg om erbij te zijn in CC De Meent. 

 

Tot weldra. 

 

Jonas 
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Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer: 
 

-    BE49 7340 2675 8871 clubactiviteiten 

-    BE21 7340 3332 8603 hobbyclub Kunst & Cultuur 

-    BE62 7340 2394 4861 hobbyclub Bowling. 

In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer genoteerd. 

Met dank voor de aandacht en de medewerking. 

 

BETAALKALENDER (Zending 2022/02) 

 

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Algemene Vergadering 

04 april 2022 

 

07/03/2022 

 

21/03/2022 

 

11 euro per persoon – met bus: 7 

euro per persoon extra. 

Met vermelding: AV x (aantal 

deelnemers/bij gebruik bus: 

toevoegen Bus A(alst) of Z(ellik) 

+ V indien optie voor vegetarisch 

bordje 

 

 

Voordracht Hendrik Vos 

22 april 2022 

 

 

08/04/2022 

 

19/04/2022 

 

5 euro per persoon 

Met vermelding: Hendrik Vos 

 

 

Livesessie Beleggingsclub 

02 mei 2022 

 

11/04/2022 

 

22/04/2022 

 

1 symbolische euro 

Met vermelding: Live -0205 + 

nummerplaat 

 

 

Daguitstap Brugge 

17 mei 2022 

 

 

08/04/2022 

 

19/04/2022 

 

70 euro per persoon 

 Met vermelding Brugge + code 

 A (voor Aalst) of code Z (voor 

Zellik) + of code V voor vege-

tarisch menu of code K voor 

kabeljauwhaasje of  Code VA 

voor varkensfilet 

 

 

Wandelmidweek   

19 tot 23 september 23022 

                      

 

11/03/2022 

 

18/03/2022 

 

Voorschot 150 euro per persoon 

 Met vermelding Oostduinkerke 

+kamertype D of S 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
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                                                                                                 Brussel, februari 2022 

         

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen we jullie uit op de 

 

ALGEMENE VERGADERING 
van maandag 4 april 2022 in CC DE MEENT 

 Gemeenveldstraat 34 1652 Alsemberg 

 

 

dit ter vervanging van de geplande en intussen afgelaste AV op 24 februari. 

 

 

Agenda: 

 

13.00 uur Aankomst van de leden, vestiaire en aanmelding. 

13.45 uur Welkom 

 

Buitengewone Algemene Vergadering: (1) 

  Agenda: nieuwe statuten ter goedkeuring. 

  Indien het statutair quorum aanwezige leden niet bereikt is, volgt een 

 

Buitengewone Algemene Vergadering (2) 

  Agenda: nieuwe statuten ter goedkeuring. 

   

Gewone Algemene Vergadering  

  

1. Jaarverslag 2021 

      Goedkeuren verslagen en Kwijting Bestuur 

2. Bestuursmandaten  

                        Voorstelling vernieuwde bestuursploeg. 

3. Jaarplanning 2022 

      Activiteiten 

                Begroting  

                        Tombola 

  

14.45 uur Optreden van Nathalie Denyft, sopraan, Jan Debel aan de piano. 
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 15.45 uur Receptie  

  Koud bordje: mix vis/vlees (ook een vegetarische schotel is mogelijk) 

  Dessert: duo van gebak 

  

  Maak kennis met de nieuwe bestuursleden en geniet van het samenzijn met  

  vrienden met een hapje en een drankje. 

 

En … een late Sint of vroege Paasklok? 

 

17.45 uur Einde 

 

De aanwezigen op de Algemene Vergadering hebben de ‘voorrangsregel deelname activiteiten’. 

 

Autobussen (max. 50 plaatsen per bus) 

- Zellik, parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg / Noorderlaan CC Den Hoorinck, 

vertrek 12.30 uur -  bus verantwoordelijke: Jo Debruyne tel.0496 72 39 16 

-Aalst, Osbroek, Frans Blanckaertdreef, vertrek: 12.15uur  - bus verantwoordelijke: Jean-Paul 

Devillé, tel. 0494 63 83 11 
 
Prijs en inschrijving: 

11 euro per persoon, 

met bus: 7 euro per persoon extra. 

 

Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 
Seniorenclub KBC Brussel vanaf 7 maart tot 21 maart 2022, met mededeling ‘AV x (aantal 
deelnemers/bij gebruik bus: toevoegen Bus A(alst) of Z(ellik) + V indien optie voor vegetarisch 
bordje. 

 

Bij deelname zijn de geldende COVID-maatregelen van toepassing. Op dit ogenblik is 

dat vertoon van het Covid Safe Ticket en dragen van mondmasker.  

 

Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je samen zitten, kom dan ook samen en neem samen plaats 

(geen voorbehouden zitjes). 

 

Wij vieren samen verder in ons jubileumjaar en maken er een Anti-Virus feest van. 

 

Wij kijken er naar uit jullie te ontmoeten. 

 

Het Bestuur  

  

Nathalie studeerde zang en piano aan het Lemmensinstituut 

te Leuven en vervolgde haar studie solozang en opera aan het 

Conservatorium Maastricht. Denyft is een veelgevraagde  

zangeres in opera en operette. Ze zong o.a. de rol van 

Königin der Nacht (Die Zauberflöte) en de rol van Hanna 

Glawarie in Die Lustige Witwe. 

Zij brengt een heel gevarieerd licht klassiek programma: 

operette, musical, … liederen die jullie bekend in de oren 

zullen klinken. 
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Uitnodiging voordracht ‘De 

 

 

  

Europese Unie, van crisis naar crisis’ door Hendrik Vos  

op vrijdag 22 april 2022 om 14.30 uur  

in Westrand Cultuurcentrum – Dilbeek 
 

 

 

 
 

 

 

De voorbije jaren werd de Europese politiek beheerst door allerlei problemen: 

eurocrisis, de terreurdreiging, de vluchtelingencrisis, corona,…. 
 

Hendrik Vos is professor Europese politiek aan de UGent. Hij doceert er over o.m. actuele 

ontwikkelingen in de Europese Unie en publiceert diverse boeken. Voor zijn inspanningen om de 

Europese politiek verstaanbaar te maken voor een breder publiek, won hij samen met VRT-journalist 

Rob Heirbaut de Wablieft-prijs voor Klare Taal. Samen maakten ze ook de tv-reeks ‘Het Ijzeren 

Gordijn’. 

  

         
 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 

 

 7 

 

 

 

Op 22 april brengt Hendrik Vos ons het verhaal van ‘De Europese Unie, van crisis naar crisis’. 

 

Telkens opnieuw worden de lidstaten van de Europese Unie met uitdagingen geconfronteerd die ze 

moeilijk alleen de baas kunnen. Telkens blijkt ook hoe moeilijk het is om een gemeenschappelijke 

aanpak uit te werken.  

 

De voorbije jaren leek Europa zich dan ook van crisis naar crisis te ploeteren. Elegant is dat niet, 

effectief misschien ook niet. Maar tegelijk valt de Europese Unie ook niet uit elkaar. Integendeel, 

geleidelijk aan lijkt de Unie meer greep te krijgen op de lidstaten. In deze lezing bekijkt Hendrik Vos 

aan de hand van concrete voorbeelden hoe Europa met crisissen omgaat. Wat is uiteindelijk de lijm 

die de lidstaten altijd weer aan de onderhandelingstafel houdt? En waar gaat dit naartoe? En hoe zit 

het dan nog met die Britten, die voor Brexit kozen? 

 

 

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 8 april 2022 tot en met 19 april 2022 met de melding 

‘Hendrik Vos’. Deze prijs omvat ook 2 drankjes.  

 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug te 

vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

  

 

Nazicht Covid Safe Ticket is mogelijk i.f.v. de dan geldende maatregelen. Breng het dus mee. 

 

  

Wij hopen jou te ontmoeten op 22 april.   

 

 

Het bestuur 

  



 

 

 8 

                 

 

 

 

Maart 2022 

 

 

 

Beste KBC-senior, 

Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? De beleggingsclub van de KBC-senioren Brussel gaat op 

stap (bis)! 

Inderdaad. Na een lange pauze is het eindelijk zover. Wij komen nog eens LIVE samen!!! En wij 

maken er onmiddellijk een feesteditie van waarop zowel leden als niet-leden van onze hobbyclub 

welkom zijn.  

Om alles in optimale (veilige) omstandigheden te laten verlopen hebben we voor 2 mei 2022 het 

KBC-auditorium in de Havenlaan gereserveerd. En om ons onmiddellijk ‘thuis’ te voelen deden we 

beroep op een vertrouwde gastspreker. PHILIPPE DELFOSSE, KBC Investment Strategist. 

Philippe gaat ons wegwijs maken in de Scandinavische beurzen. Voor velen onbekend terrein. Maar 

is onbekend onbemind? 

Een passend slot van deze namiddag mag niet ontbreken en dus worden alle deelnemers nadien 

getrakteerd op een natje en een droogje. Eindelijk mekaar nog eens ontmoeten. Een toplocatie en een 

topspreker. Een leuke ontspannen sfeer. Voor elk wat wils…. 

Praktisch:   

 

2 mei 2022     Live-sessie in het KBC-Auditorium Havenlaan 

14.00 uur Registratie – Nazicht Covid Safe Ticket (ifv dan geldende maatregelen) 

14.30 uur     LIVE sessie beleggen met als thema : de Scandinavische beurzen door 

  Philippe Delfosse, KBC Investment Strategist 

16.00 uur Receptie 

17.00 uur Einde 

 

Parkeergelegenheid: 

We beschikken over een aantal parkeerplaatsen. We weten uiteraard niet vooraf of aan de 

vraag voor iedereen kan voldaan worden. Berichten hierover later. 

Wie met de wagen komt, gelieve ‘nummerplaat’ te vermelden. Uiteraard is gebruik van 

openbaar vervoer aanbevolen! 

Inschrijven verplicht. 

Om de registratie van de deelnemers te vereenvoudigen, vragen wij een inschrijvingsbedrag van één 

symbolische euro per deelnemer, over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding 

‘Live- 0205 + nummerplaat‘.  

BETAALPERIODE : 11/4 t.e.m. 22/4 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Namens het Bestuur 

 

Jean-Paul Deville, verantwoordelijke Hobbyclub Beleggingen. 
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Daguitstap naar Brugge 

 
Bezoek ‘Achter de schermen van het concertgebouw’ 

Geleide wandeling ‘De Brugse Godshuizen’ 

 

Dinsdag 17 mei 2022 
 

 

 

Beste Collega, 

 

In Brugge vind je nog 46 godshuizen, eilandjes van stilte in de drukke stad. Je herkent ze aan hun 

bouwwijze die door de eeuwen heen gelijk bleef én aan de naam van de stichter en de 

stichtingsdatum, aangebracht op de gevel. 

Voor wie wilden de stichters eigenlijk zorgen? 

Of dachten ze vooral aan hun eigen zielenheil? 

En hoe zorgt het OCMW vandaag voor deze aloude caritatieve instellingen? 

Onze gids vertelt je hun verhaal en toont je unieke plekjes. 

 

Sinds de opening in 2002 (dit jaar viert men er de 20ste verjaardag!) is het Concertgebouw in Brugge 

een icoon en één van de 1001 gebouwen in de wereld ‘to see before you die’. De gerenommeerde 

architectuur, de fantastische akoestiek, de kunstcollectie en het programma maken het tot een 

bruisende ontmoetingsplaats voor meer dan 150.000 bezoekers per jaar. Eigen concerten en 

dansvoorstellingen van wereldklasse wisselen af met evenementen in zaalgebruik. 

Wij krijgen de kans om niet enkel de verschillende zalen en ateliers te bezoeken, maar vooral krijgen 

wij een inzicht in de werking ‘achter de schermen’ van deze cultuurtempel. 
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PROGRAMMA: 

 

 

 

o 07.30 uur -Vertrek uit Zellik - Parking aan politiekantoor  
Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den Hoorinck (Code Z bij jouw overschrijving) 

o 08.00 uur - Vertrek uit Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef (Code A bij jouw 

overschrijving) 

o 09.30 uur - Aankomst aan ’t Zand in Brugge 

o Wandeling in groep naar Brouwerij Halve Maan (10 minuten) 

o 09.45 uur - Koffie of thee en sanitaire stop in Brouwerij Halve Maan 

De groep wordt opgedeeld in 2 

o 10.30 uur - Start van respectievelijk Wandeling Godshuizen / Bezoek aan 

Concertgebouw  

o 12.00 uur - Einde ochtendactiviteiten 

o 12.30 uur - Aperitief in Brouwerij Halve Maan, gevolgd door middagmaal: 

 

OFWEL: vegetarisch menu (Code V bij jouw overschrijving) 

 

OFWEL: menu Zytholoog 

Voorgerecht: Tortelloni met eekhoorntjesbrood en mascarpone 

 

Hoofdschotel: 

OFWEL: Kabeljauwhaasje met broodkorst - Tierenteynmosterd - Tomatenfondue 

- Blanke botersaus (Code K bij jouw overschrijving) 

 

OFWEL: Gebakken varkensfilet - Gerookte erwtenmousse - Warme groentjes – 

Wafelaardappeltjes (Code VA bij jouw overschrijving) 

 

Nagerecht: Notentaartje met chocolade en karamel. 

 

 

o 14.30 uur - Einde middagmaal  

o 15.00 uur - Start van respectievelijk Wandeling Godshuizen / Bezoek aan 

Concertgebouw 

o 16.30 uur - Einde namiddagactiviteiten en aanvang ‘vrij uur’ 

o 17.30 uur – Koffie/thee en broodjes in Brouwerij Halve Maan 

o 18.30 uur - Vertrek bussen uit Brugge 

o 20.00 uur - Aankomst bussen in Aalst en Zellik. 
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

 

o Voor de deelnemers bedraagt de kostprijs 70 euro per persoon voor de maaltijd ‘s middags 
en de koffie/thee en broodjes na de activiteiten. Het bestuur doet een speciale financiële 
inspanning omwille van het jubileumjaar en neemt de kosten van de bussen, de gidsen, de 
ochtendkoffie en het aperitief ‘s middags ten laste.  

o De leden betalen zelf voor de drank aan tafel en voor de extra consumptie(s) in de 
namiddag. Opgelet: in de Halve Maan zal er 1 rekening worden aangeboden per tafel. 

o Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 
Seniorenclub KBC Brussel vanaf 8 april tot en met 19 april 2022. 

Graag volgende mededeling bij jouw overschrijving:  

- Brugge + code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik 

-      +   OF code V voor een vegetarisch menu  

        OF code K voor het kabeljauwhaasje  

        OF code VA voor varkensfilet.  

Opgelet: na 19/4 (en evenmin op de dag zelf) zal het gekozen menu niet meer kunnen 
worden gewijzigd. 

 

AANDACHT:  

Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 8 april 2022 voor je betaling. 

Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 120 inschrijvingen moeten wij om 

organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

 

BELANGRIJK:  

➢ Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten 
deelnemen en dit uit hoofde van de verzekering.  

➢ Aangezien er voor de wandeling “Godshuizen” moet gestapt worden, is aangepast schoeisel 
een aanbeveling.  

➢ Mocht je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet kunnen 
meegaan, verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats:  

 

o Bij vertrek uit Zellik:  

▪ Marie-Jeanne Loyez - GSM 0499/540 341  

▪ of Bert Demunter – GSM 0475/252 714  

o Bij vertrek uit Aalst:  
▪ Jean-Paul Deville – GSM 0494/638 311 
▪ of Chris François – GSM 0485/432 472. 

 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij Bert Demunter of bij 

 Leo Verhoeven (0470/850 187).  

 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken.  

 

Het bestuur 
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Wandelmidweek 

 

Van maandag 19 september tot vrijdag 23 september 2022 

 

Wandelen langs de Belgische kust 
 

 
Oostduinkerke is een rustige kustplaats in het midden van 97 ha aan duinen. Dit dorp aan de 

Westkust heeft 130 km aan voetpaden, waarvan één derde onverhard is. 

Oostduinkerke is één van de beste bestemmingen aan de Belgische kust, onder meer door zijn 

uitgestrekt beschermd natuurgebied. 

De Oostduinkerkse kust heeft brede stranden en biedt magnifieke uitzichten over de zee. 

Vanaf de toppen van de duinen heeft de kust een prachtige aanblik. 

De duinen vertonen de grilligheid van een bergketen en de zee kan soms onwaarschijnlijk blauw 

oplichten. 

Dit is de enige kustplaats in de wereld waar garnalen nog steeds gevangen worden met de hulp van 

paarden. De geschiedenis van de Vlaamse visserij kan worden bekeken in het nationaal 

visserijmuseum. 

 

Als uitvalsbasis voor deze wandelmidweek hebben wij dit jaar gekozen voor het duindomein Ter 

Helme, op de grens tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort op amper 700 m van de zee. 

 

 

 

 

 

 

Ter Helme 

Kinderlaan 49-51 

8670 

Oostduinkerke 

www.terhelme.be 
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Arrangement: 

− 4 overnachtingen in een hotelkamer 

− 4 maal ontbijtbuffet 

− 4 lunches in het selfservicerestaurant (soep, hoofdgerecht naar keuze, groentjes bij de vleet en 

zalige zoetigheden om af te sluiten) 

− 4 diners in het selfservicerestaurant (soep, hoofdgerecht naar keuze, groentjes bij de vleet en 

zalige zoetigheden om af te sluiten) 

− Overal gratis WIFI 

− Gratis parking 

 

Korte inhoud van het programma: 

 

Wij verwachten de ingeschreven deelnemers op maandag 19 september rond 16 uur. 

− 16.30 uur korte inloopwandeling naar de kust 

− 18.30 uur aperitief aangeboden door de seniorenclub 

− 19 uur diner 

 

Dinsdag, woensdag en donderdag: 

− Vanaf 8 uur ontbijtbuffet 

− 10 uur vertrek van de ochtendwandeling: 5 km 

− 12.30 uur lunch 

− 14 uur vertrek van de namiddagwandelingen, keuze uit 5 km of 10 km 

− 19 uur diner 

 

Vrijdag: 

− Vanaf 8 uur ontbijtbuffet 

− 9.45 uur kamers vrijmaken 

− 10 uur vertrek van de afsluitende wandeling 

− 12 uur afscheidsaperitief aangeboden door de seniorenclub 

− 12.30 uur lunch 

− 14 uur terug huiswaarts 

 

Kostprijs per persoon:  

Dubbelkamer: 345 euro. 

Single kamer: 405 euro (toeslag 15 euro per nacht) 

 

Deze prijs omvat: 

4 overnachtingen in volpension. 

Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm. 

Volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak. 

Gemeentetaks, BTW en diensten. 

Gratis parking voor de wagens. 

 

Annuleringsverzekering is absoluut verplicht. 

Dit is in orde als je over een Gold of Platium KBC-Mastercard beschikt en de betaling uitvoert via je 

KBC-rekening waaraan die Mastercard is gekoppeld. 
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Goed om weten: 

• De deelnemers dienen ook best een bijstandsverzekering te hebben voor eventuele dringende 

medische bijstand. (Meestal vervat in je ziekenfondsaansluiting – te bevragen bij je 

ziekenfonds) 

• Kamers zijn beschikbaar op maandag 19-09-2022 vanaf 16 uur en dienen terug vrijgemaakt te 

worden op vrijdag 23-09-2022 tegen 11 uur. 

• Huisdieren zijn niet toegelaten. 

• Stevige wandelschoenen of laarzen en passende wandelkledij zijn zeker nodig.  

• Eventueel wandelstokken. 

• De deelnemers komen met eigen wagen. 

• Het aangeboden wandelprogramma is op maat van elke deelnemer. 

 

Inschrijvingen: 

 

Wens je deel te nemen aan deze midweek, dan vragen wij je een voorschot te betalen van 150 euro 

per deelnemende persoon tussen 11 en 18 maart 2022 op rekeningnummer van de Seniorenclub 

KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Oostduinkerke + kamertype D of S. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug te 

vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de algemene 

vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. De 

registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op het dagafschrift staat van 

de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 werkdagen 

toegepast. 

Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

  

Wij hebben een optie genomen op 25 kamers, bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens 

rangorde van inschrijvingen. 

Wie niet mee kan omwille van overboeking, ontvangt een bericht. 

 

De uitnodiging voor de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs ontvangen jullie in de loop 

van de maand augustus 2022. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze activiteit: 

 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 - frans.vansintjan@telenet.be 

Wiske Coppens   0472 57 91 33 - h.vdbrand@skynet.be 

 

Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep wandelaars te 

kunnen starten. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

Het bestuur. 
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN:   verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE  

0494/63 83 11 

      jean-paul.deville@telenet.be 

 

 

 

Maandag 7 maart 2022: 

➢ Spreker: Stephan Desplancke (Blackrock) 

➢ Onderwerp: ETF’S 

 

Maandag 28 maart 2022:  

➢ Spreker: Liesbeth VANROMPAY, KBC sector analyst Healthcare 

➢ Onderwerp: de ontwikkelingen in de farmasector 

 

 

Maandag 2 mei 2022:  

➢ Spreker: Philippe Delfosse, KBC investment strategist 

➢ Onderwerp: De Scandinavische beurzen. 

 

Maandag 20 juni 2022: 

➢ Live sessie in de Ensorzaal 

➢ Spreker: Luc Van Dael 

  

  

 

 

Opmerking: de geïnteresseerde beleggers krijgen nog een aparte e-mail van Jean-Paul met alle 

praktische informatie. Als je nog geen lid bent van de beleggingsclub en wel interesse hebt, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

--------------------- 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

mailto:jean-paul.deville@telenet.be
file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’: verantwoordelijke: Frans VANSINTJAN 

      0498/39 59 37 of   02/360 37 22 

      frans.vansintjan@telenet.be 

 

 

Wanneer? Elke 4de donderdag van de maand op diverse locaties.  

  We starten stipt om 14 uur voor twee afstanden: 10 à 11 km en 5 à 6 km. 

 

Donderdag 24 maart 2022:  

 

➢ Startplaats: kerk van Kasteelbrakel Place des Martyres, 1440 Braine le Chateau 

➢ Organisatoren: Roland Desomer en Marc Van Der Eeckt 

➢ Parkeren: in de omliggende straten + 50m verder op de parking van Colruyt. 

➢ Opgelet: Kasteelbrakel ligt in Waals Brabant (Braine le Chateau) 

➢ Opgelet: De wandelingen zijn heuvelachtig. 

 

Donderdag 28 april 2022: 

  

➢ Startplaats: Zal later gepubliceerd worden. 

 

Maandag 23 mei 2022:  

 

➢ Startplaats: Kerk van Smetlede. Smetlededorp 2, 9340 Lede 

➢ Organisator: Eddy Loyez en Chris François 

➢ Parkeren: Op het kerkplein en in de omliggende straten 

➢ Opgelet: De wandelingen gaan door op maandag 23 mei omdat donderdag 26 mei O.L.H.  

Hemelvaart is. 

 

 

Opmerking: de geïnteresseerde wandelaars krijgen nog een aparte e-mail van Frans met alle 

praktische informatie. Als je nog geen lid bent van de wandelclub en wel interesse hebt, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

--------------------- 

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be
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PETANQUECLUB:    verantwoordelijke: Adriën LAMAIR  

      0474/33 19 78   of   02/269 66 76 

      adrien.lamair@telenet.be 

 

Waar?  Petanqueclub Wemmel, Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel 

Wanneer? Elke dinsdag van het jaar vanaf 14 uur.  

  (er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar) 

   

--------------------- 

 

 

Fietsclub ‘HET ZILVEREN WIEL’:  verantwoordelijke: Nicole Teughels 

      0492/10 16 96 

      teughels.nicole@hotmail.com 

 

 

Wanneer? Elke eerste donderdag van de maand in de maanden maart tot en met oktober. 

Wij starten om 14.00 uur voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar 

tempo. 

Waar en Wanneer?  

 

- Donderdag 3 maart 2022 

Vertrekplaats: Café Devenderp, Lodderhoekstraat 44, 1741 Wambeek 

Organisatie: Jean Puttaert 

Parkeren: aan het vertrekpunt. 

       

- Donderdag 7 april 2022  

Vertrekplaats: Mallaardstraat, 9400 Ninove 

Organisatie: Jan en Martine Van den Bosch 

Parkeren: Mallaardparking 

 

- Donderdag 5 mei 2022 

Vertrekplaats: De Nachtegaal, Veldstraat 124, 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Organisatie: Nicole Teughels 

Parkeren: aan het vertrekpunt 

 

 

Opmerking: de geïnteresseerde fietsers krijgen nog een aparte e-mail van Nicole met alle praktische 

informatie. Indien je nog geen lid bent van de fietsclub en wel interesse hebt, neem dan contact op 

met de hobbyclubverantwoordelijke. 

                                                                 --------------------- 

 

  

mailto:adrien.lamair@telenet.be
mailto:teughels.nicole@hotmail.com
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DE KWIEKE BOWLING CLUB:  verantwoordelijke: Marilou SCHRYVERS  

      0472/ 21 63 25   of   052/ 30 69 77 

      marie.schyvers2@telenet.be 

 

 

Waar?  Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397 – 1780 Wemmel 

 

Wanneer? Elke 3de donderdag van de maand om 14 uur, 2 spelletjes/deelnemer. 

 

Donderdag 17 maart 2022 – 14 uur 

 

Donderdag 21 april 2022 – 14 uur 

 

Donderdag 19 mei 2022 – 14 uur 

 

Opmerking: de geïnteresseerde spelers krijgen nog een aparte e-mail van Marilou met alle 

praktische informatie. Indien je nog geen lid bent van de bowlingclub en wel interesse hebt, neem 

dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

                                                                 --------------------- 

 

 

KUNST & CULTUUR:   verantwoordelijke: Bert DEMUNTER 

      0475/ 25 27 14   of   02/ 380 82 94 

      bert.demunter@telenet.be 

 

 

Waar en Wanneer? Eén activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden.  

 

In de loop van de maand maart zal er een bezoek gepland worden aan de St. Rombouts kathedraal 

van Mechelen. 

 

 

 

 

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail van Bert met alle praktische informatie. 

Als je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor bovenstaande activiteiten, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

  

mailto:marie.schyvers2@telenet.be
mailto:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

Leen D’hondt 

Lena Van Laethem 

Mat Galle 

Walter Nuyts 

William Brants 

Philippe Delbeke 

 

 

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden  

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 

 

 

Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook al afscheid moeten nemen  

van enkele van onze leden: (sommige overlijdens vernamen wij echter enige tijd na 

overlijdensdatum vandaar toch ook nog hun vermelding). 

 

29.10 Yvonne Van De Voorde, wed. Van Doorselaar Frans (KBC) 

19.11 Marc Mertens (KBC), echtg. Yvette Michel 

28.11 Maria Verstraeten, wed. Gaston de Schryder (KBC) 

02.12 Patrick De Pauw, echtg. Magda Van Bockstal (KBC) 

03.12 Maria Flora Binst (KBC) 

08.12 Werner Gauderis (KBC), wed. Jeanine Emmerechts 

10.12 Maria Seghers, wed. Raymond Van Assche (KBC) 

11.12 Fransine Verpaelst. echtg. Frans Segers (KBC) 

12.12 Emiel (Milleke) Servranckx (KBC), echtg. Madeleine Lintermans 

12.12 Jef Verbeek (KB, echtg), echtg. Clementie Corbeel 

14.12 Jeannine (Ninin) Tondeur, echtg. Romain Coffernils (KBC) 

16.12 Raf Devillé (KBC), echtg. Jeanne Bert 

23.12 Marcel Stappers (KBC), echtg. Clara Ceulemans 

25.12 Bernard Huysman partner Cecile Batteau (KBC) 

28.12 Denise Vuylsteker, wed. Gustaaf De Witte (KBC) 

30.12 Magda Neyens (KBC), echtg. Leo Van de Weyer 

 

28.01 Norbert Van Renterghem (KBC), wed. Marie-Jeanne De Block 

09.02 Gustaaf Van Nuffel (KBC), echtg. Nelly Bourdeaud’huy 

 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.  
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Onze leden die de komende maanden hun 65ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
23/04/1957 Gilbert BOGAERT & Thérèse LAMMENS 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
02/05/1962 Jan DE JONGE & Margaretha DE VISSCHER 

12/05/1962 Frans DEVESELEER & Francine SCHAMPAERT 

30/05/1962 Wilfried JANSSENS & Gaby SMETS 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
26/02/1972 Marcel BRISAERT & Mia VERCKENS 

10/03/1972 William DE LEEUW & Hilda HAEGEMAN 

24/03/1972 Guido ROOSELAER & Maria JANSSENS 

24/03/1972 Rob VREVEN & Bea VAN DE CASTELE 

24/03/1972 Willy JANS & Godelieve VAN CAMPENHOUT 

25/03/1972 Greta WITTEVROUW & Jan WAEGEMANS 

27/03/1972 Leo DE COREL & Hilde SPELKENS 

31/03/1972 Marc BOSSCHEM & Ilda VRIJDAGH 

1/04/1972 Liliane MARTENS & Marc DANNEELS 

5/04/1972 Christiane COPPENS & Eric DE SMET 

6/04/1972 Godelieve CAUWENBERGHS & Jozef TEUGELS 

8/04/1972 Luc SEVERS & Lieve JANSSENS 

22/04/1972 Jozef HEREMANS & Lydy MICHIELS 

26/04/1972 Luc HEREMANS & Cecile DEWITTE 

29/04/1972 Godelieve VAN ROSSEM & André MONSEUR 

29/04/1972 Guy DESCHUYMERE & Lieve VERBEECK 

29/04/1972 Josephine D'HOLLANDER & Georges TIMMERMANS 

29/04/1972 Marie-Therese VAN DEN NESTE & Piere VAN NIEUWENBROGH 

3/05/1972 Agnes CEULEERS & jacques DEVILLE 

6/05/1972 Urbain VAN DER MAUTEN & Rita KEYMOLEN 

12/05/1972 Maria BERNAER & Herman VAN MULDERS 

19/05/1972 Hilde TRIEST & Johnny VAN LOOKEN 

20/05/1972 Anita HEIRWEGH & Claude NUYTTEN 

20/05/1972 Etienne LUYCKFASSEEL & Nicole DE BOECK 

27/05/1972 Gilbert Emiel VAN DEN DOOREN & Jeanine BEECKMAN 

 


